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För     mer     demokrati
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Det här är ett studiematerial på 
extra lättläst svenska om att rösta.

I texten till höger får du stöd att 
läsa och förstå orden med hjälp av 
Widgitsymboler.

Alla ord har inte en symbol. Det är 
bara de viktigaste orden i meningen 
som har en symbol.

Med hjälp av detta material kan fler 
ta del av studiecirkeln Mitt val. Det 
är bra, för att allas röster är viktiga i 
en demokrati.

  Det här      är   ett         studiematerial     på         extra

lättläst         svenska    om   att               rösta.

I    texten   till   höger   får du   stöd  att             läsa   och

förstå           orden    med   hjälp            av Widgitsymboler.

    Alla         ord         har      inte         en symbol.  Det är bara

de viktigaste        orden         i meningen     som har en 

symbol.

Med   hjälp     av   detta          studiematerial     kan

fler     ta   del   av               studiecirkeln   Mitt     val.

Det   är   bra,      för att    allas    röster   är    viktiga

i    en      demokrati.

Mitt val
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Om       demokrati

Denna      träff    handlar om        demokrati      och

varför     man     ska       rösta.
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Välkommen till studiecirkeln 
Mitt val!
 
Detta är en studiecirkel  om 
att rösta och om de olika  val 
som du får rösta i. 

I studiecirkeln träffas ni 
för att lära er tillsammans om 
på vilket sätt ni kan vara med och 
bestämma hur vårt samhälle 
ska vara i framtiden. 

Om          demokrati

Välkommen  till      studiecirkeln       Mitt      val

Detta   är   en      studiecirkel     om   att            rösta

och   om   de       olika            val       som             du       får

rösta     i.

 I   studiecirkeln         träffas    ni  för  att          lära er

tillsammans       om på        vilket   sätt   ni   kan   vara

med  och      bestämma  hur            vårt      samhälle   ska   

vara   i         framtiden.Vi lär oss tillsammans 
i studiecirkeln.

Har           du             röstat             förut?        Berätta       för              de            andra        i          gruppen!
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Om          demokrati

Vad är en demokrati?

Sverige är en demokrati. 
Demokrati betyder att folket 
bestämmer. 

Vi som bor i Sverige får välja vilka 
som ska bestämma i vårt land. 
Vi får rösta på det parti och de 
politiker som vi tycker har den 
klokaste politiken.

Sverige   är   en     demokrati.

Demokrati       betyder   att      folket        bestämmer. 

   Vi         som        bor i            Sverige   får      välja

  vilka   som   ska    bestämma   i    vårt        land.

     Vi       får       rösta    på   det    parti   och   de      politiker

som vi   tycker   har   den   klokaste          politiken.
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Om          demokrati

Sverige har varit en demokrati i 
snart 100 år. 

I början var det bara vuxna män 
som hade rösträtt. Sedan fick 
kvinnorna rösträtt år 1921. 
År 1989 fick också personer med 
intellektuell funktionsnedsättning  
rätt att rösta. 

I Sverige har vi nu 
allmän och lika rösträtt. 
Det betyder att alla vuxna får
 rösta och att varje röst är lika 
mycket värd.

Sverige          har        varit en demokrati   i snart    100

år.       

Först    var   det   bara            vuxna       män      som hade

  rösträtt.              Sedan     fick           kvinnorna      rösträtt

år        1921.         År         1989     fick     också          personer

med    intellektuellt funktionshinder    rätt att           rösta.

I     Sverige   har          vi             nu       allmän   och        lika

rösträtt.         Det      betyder    att             alla           vuxna

får             rösta

och att     varje          röst   är   lika     viktig.

Får    du     vara med     och     bestämma

över   ditt     liv?

Tycker       du    att    varje     röst   alltid

är   lika     viktig?
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Om          demokrati

Det är flera olika val.

I Sverige röstar vi i fyra olika val:
• val till riksdagen
• val till regionen
• Val till kommunen
• Val till Europaparlamentet

I september vart fjärde år väljer 
vi de partier och personer 
som ska bestämma i Sveriges 
riksdag, i regionen och 
kommunen.

Valet till Europaparlamentet är 
vart femte år i månaden maj eller 
i månaden juni. 
Vi väljer då ungefär 20 personer 
från Sverige som ska arbeta i 
Europaparlamentet.

I  Sverige      röstar   vi   i   fyra    olika           val:

•     Val         till        riksdagen

•     Val         till       regionen

•       Val             till       kommunen

•       Val             till            Europaparlamentet

I september   vart     fjärde   år     väljer   vi   de   prtier     och

personer   som   ska    bestämma   i   Sveriges     riksdag, i 

Valet       till     Europaparlamentet   är   vart   femte         år

i   maj      eller  i     juni.

Vi              väljer   då     ungefär         20 personer   från Sverige som

ska   arbeta    i        Europaparlamentet.

regionen      och         kommunen. 
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Varför ska du rösta?

Det är viktigt att så många 
människor som möjligt röstar 
när det är val för att 
en demokrati ska fungera. 

Om många människor struntar i 
att rösta är det inte lika många 
som är med och bestämmer. 
Det gör att demokratin fungerar 
sämre. Då vet inte riksdagen 
eller Europaparlamentet vad 
folket egentligen tycker.

Det är   viktigt     att   så       många       människor   som möjligt

röstar    när    det  är   val    för  att  en   demokrati     ska

fungera.

Om    många     människor   struntar  i  att     rösta  är det

    inte     lika     många    som är med och    bestämmer. 

Det gör att    demokratin    fungerar     sämre.

Då vet     inte      riksdagen   eller   Europaparlamentet   vad

folket    egentligen      tycker.

Varför    röstar        inte        alla

som      får           rösta?

Om          demokrati
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Om          demokrati

Valen är hemliga i Sverige. 
Det betyder att du inte behöver 
berätta vilket parti eller person du 
röstar på.

Det är en mänsklig rättighet 
att få tycka som man vill 
och att få välja fritt. 

I länder där det 
inte är demokrati 
måste du kanske visa 
vem du röstar på. 
Och om du inte röstar 
på det parti som de som styr 
tycker att du ska rösta på 
så kanske du blir straffad.

Valen är hemliga i Sverige. 
Därför ska du rösta bakom en 
skärm.

Valen   är    hemliga  i     Sverige.

Det    betyder    att     du           inte   behöver     berätta

vilket       parti    eller   person  du      röstar     på.

Det är en       mänsklig    rättighet  att  få    tycka   som man

och att få välja fritt. 

I   länder   där det    inte    är      demokrati     kan du bli

straffad   om du      inte       röstar    som   de  som

bestämmer       vill.

Valen     är     hemliga   i      Sverige.   Därför ska    du

rösta       bakom   en      skärm.
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Vad kan du rösta på?

Det finns många olika partier 
att rösta på. Det kan vara olika 
partier i de olika valen. 

I kommunerna och regionerna 
kan det också finnas andra 
lokala partier.

Varje parti har en egen symbol.

Det finns många olika partier att rösta på.

Det kan vara   olika        partier    i de    olika       valen. 

I   kommunerna   och   regionerna   kan det också finnas andra

lokala      partier.

Varje  parti    har en     egen      symbol.

Widgit   har      speciella      symboler.

Socialdemokraterna,     Moderaterna,       kristdemokraterna,

Liberalerna,          Vänsterpartiet,   Miljöpartiet,   Centerpartiet

och         Sverigedemokraterna.

Kan       du   de    olika     partiernas

symboler   på   bilden?

Har  du   sett   andra    partisymboler?

Vilka    frågor   är  viktiga  i  ditt     liv?

Pratar    politikerna   om de   frågorna?

Om          demokrati
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Vem kan bli politiker?
 
Alla kan bli politiker i Sverige. 
De som är med i riksdagen, 
i kommunen och i regionen 
och i Europaparlamentet  är 
vanliga människor. 
De flesta hade vanliga jobb eller 
studerade innan de blev politiker. 

Alla som är politiker 
är med i ett politiskt parti.

  Alla       kan   bli   politiker  i   Sverige.

    De    som   är   i       riksdagen,

i   kommunen  och   i   regionen

och  i     Europaparlamentet    är vanliga     människor.

De flesta hade   vanliga      jobb    eller     studerade

innan     de blev     politiker.

    Alla    som  är    politiker

är  med    i   ett        politiskt     parti.

Om          demokrati

Så här kan det se ut

när kommunfullmäktige har möte.
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   Om       att        rösta

vem   som   får         rösta

I   denna   träff   ska   ni       prata    om

  och   hur    det   går till   att    rösta.
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Vem får rösta?

Du måste fylla 18 år senast på 
valdagen för att få rösta i valen. 
Du måste också vara svensk 
medborgare för att få rösta till 
riksdagen. 

Om du inte är svensk 
medborgare kan du få rösta i 
valet till Europaparlamentet 
och i valet till kommunen 
och i valet till regionen. 

Att      rösta

     Du        måste     fylla             18 år         senast    på

      valdagen          för att     få                   rösta    i            valen.

Du             måste också    vara              svensk       medborgare för

Om du     inte      är        svensk medborgare

kan      du   få           rösta     i        valet     till     Europaparlamentet

och i       valet          till         kommunen

och i       valet          till         regionen.

att få      rösta     till       riksdagen.
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Att      rösta

Vad kan du rösta på?

Du kan rösta på ett parti. 
Du kan också rösta på en person. 
Det kallas att personrösta.

Valmyndigheten
 
Valmyndigheten ansvarar för 
valen i Sverige. 
Det finns information på lättläst 
svenska på Valmyndighetens 
webbplats. 
Adressen är www.val.se

Du       kan     rösta      på  ett    parti. 

   Du              kan också         rösta          på en person.

Det kallas   att     personrösta

Valmyndigheten

Valmyndigheten       ansvarar   för      valen    i          Sverige

Det finns    information   på   lättläst    svenska

på     Valmyndighetens      webbplats.

Vilka      partier    kan               du         rösta     på  i            valet       till      riksdagen?



16

Att     rösta

Så här röstar du 

Du kan rösta på olika sätt: 
• Rösta i vallokal
• Rösta innan valet
• Rösta med bud

För att rösta, måste du ha ett 
röstkort. Röstkortet kommer 
med posten ungefär tre 
veckor före valet. 

Du kan         rösta    på     olika         sätt: 

•          Rösta     i             vallokal

•           Rösta            innan          valet

•           Rösta        med         bud 

För att            rösta 

måste    du          ha      ett             röstkort.

Röstkortet          kommer     med       posten: 

Ungefär       tre      veckor          före          valet 
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På ditt röstkort står det var du 
ska rösta på valdagen. 
Där står vallokalens namn, adress 
och öppettid. 

Vallokal kallas platsen där du ska 
rösta. Det är ofta en skola som är 
vallokal. 

När du röstar måste du kunna 
visa att du är du. 
Du måste ta med dig en 
id-handling som körkort, pass 
eller legitimation. 

Om du inte har en id-handling 
kan en annan person säga att du 
är du. Men då måste den 
personen visa en id-handling.

På        ditt       röstkort   står   det         var             du           ska

Där står           vallokalens      namn,      adress        och

öppettid.            Vallokal      kallas       platsen   där        du

ska             rösta.

Det är             ofta     en        skola     som   är            vallokal.

När             du          röstar     måste  du   ta med     dig    en

id-handling.    Om               du                 inte          har en

id-handling    kan en         annan      person    säga          att

      du     är            du.      Men   då    måste    den      personen

visa    en           id-handling.

rösta       på               valdagen.

Att       rösta
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VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Att       rösta

Rösta i vallokal 
Du ska gå till din vallokal på 
valdagen. 
Ta med dig ditt röstkort 
och id-handling, till exempel 
körkort eller pass.

I vallokalen finns valsedlar. 
Valsedlarna har olika färg:

Gula valsedlar för riksdagen 
Blåa valsedlar för regionen
 Vita valsedlar för kommunen. 

Det finns gula, blåa och vita 
valsedlar för varje parti. 

Om det är val till 
Europaparlamentet
är det bara vita valsedlar.

   Du        ska         gå   till            din             vallokal           på

valdagen.

Ta med    dig         ditt      röstkort    och          id-handling.

I        vallokalen       finns      valsedlar    med    olika     färg.

Gula        valsedlar    för       riksdagen

Blåa          valsedlar    för      regionen

Vita           valsedlar    för       kommunen

Det finns   gula,        blåa    och        vita       valsedlar  för     varje

parti.        Om   det   är       val    till      Europaparlamentet   är det

bara    vita        valsedlar.
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Visa ditt röstkort när du 
kommer till vallokalen.

Då får du tre kuvert. 
Ta med dig kuverten och 
valsedlar  och gå in bakom en 
skärm. Det gör du för att ingen 
ska se hur du röstar

Sedan lägger du en gul valsedel 
med namnet på det parti du vill 
rösta på till riksdagen i ett 
kuvert. 
Sätt ett kryss för en person 
på valsedeln 
om du vill personrösta.

Att      rösta

Visa     ditt      röstkort   när du     kommer   till     vallokalen.

Då          får       du      tre    kuvert.

Ta         med   dig           kuverten    och        valsedlar

och          gå        bakom     en      skärm

Det            gör          du    för    att         ingen    ska           se     hur

du        röstar.

Sedan      lägger    du   en            gul       valsedel

med        namnet   på   det        parti     du      vill           rösta     på

   till          riksdagen              i       ett      kuvert.

Skriv     ett         kryss    för   en       person   på        valsedeln

   om           du    vill      personrösta.
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Att     rösta

Du lägger en blå valsedel 
med namnet på det parti du vill 
rösta på till regionen 
i ett kuvert. 
Sätt ett kryss för en person på 
valsedeln 
om du vill personrösta.

Du lägger en vit valsedel 
med det parti du vill rösta på 
till kommunen i det tredje 
kuvertet. Sätt ett kryss för en 
person på 
valsedeln om du vill personrös-
ta.

       Du         lägger   en       blå         valsedel

med         namnet   på   det         parti          du         vill          rösta

med        det       parti          du         vill          rösta     på         till

på           till        regionen         i     ett      kuvert.

    Skriv     ett       kryss      för   en        person   på    valsedeln

     om              du         vill          personrösta.

Du lägger en vit valsedel

     kommunen             i      det       tredje     kuvertet.

    Skriv       ett      kryss    för   en        person   på       valsedeln

om du vill personrösta.
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Sedan stänger du kuverten 
och lämnar dem och ditt 
röstkort till valförrättarna, 
de personer som ansvarar för 
valet i din vallokal.

De lägger dina valkuvert  i 
valurnan, som lådan för 
valsedlar  kallas. 
Valförrättarna skriver ner
att du har röstat.

Att      rösta

  Sedan      stänger          du           igen     kuverten

  och       lämnar      dem       och        ditt       röstkort

  till        valförrättarna,

        de         personer    som       ansvarar   för    valet

i            din            vallokal.

         De      lägger       dina      valkuvert            i       valurnan

som        lådan       för      valsedlar     kallas.

Valförrättarna      skriver    ner   att           du             har        röstat.
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Att       rösta

När alla vallokaler har stängt på 
kvällen räknar de som arbetar 
med valet alla valsedlar. 
Det brukar ta många timmar 
innan de har räknat alla röster. 
Ofta får vi veta mitt i natten 
vem som har vunnit valet. 

Du kan titta på valvakan  som tv 
visar och följa hur det går i valet.

 När           alla           vallokaler        har      stängt   på    kvällen

räknar            de     som      arbetar    med    valet

   alla         valsedlar.

Det     brukar    ta      många     timmar

innan           de            har       räknat    alla     röster. 

Ofta        får             vi         veta    mitt  i           natten

vem     som           har       vunnit     valet.

  Har         du     röstat   med  bud

eller      i      vallokal?

Berätta   för    de    andra   i   gruppen.

    Du   kan   titta  på    valvaka             som        tv         visar

och         se           hur   det   går   i           valet.
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  Om             val         till         riksdagen

I   denna      träff      ska          ni       prata       om

vad      riksdagen       är    och   vad    riksdagen   gör.
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Demokrati    i        riksdagen

Vad är riksdagen?

Riksdagen bestämmer om lagar, 
skatter och om hur staten ska 
använda pengarna som folket 
betalar i skatt. 

Riksdagen ska också kontrollera 
att regeringen och alla 
myndigheter gör sitt jobb bra. 

Riksdagen har mest makt i 
Sverige. Det riksdagen beslutar 
måste alla följa.

Riksdagen         bestämmer    om       lagar,

  skatter      och   om   hur        staten       ska         använda

pengarna        som      folket        betalar      i        skatt.

   Riksdagen        ska      också     kontrollera

att        regeringen      och    alla         myndigheter

      gör    sitt           jobb          bra.

Riksdagen        har      mest        makt        i       Sverige

Det        riksdagen         beslutar      måste        alla         följa.
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Demokrati    i        riksdagen

I riksdagen finns 349 ledamöter, 
personer från de olika partierna. 
Partierna får platser i riksdagen 
efter hur många röster partierna 
får i valet. 

Det parti som får flest röster i 
valet har också flest personer i 
riksdagen.

I     riksdagen     finns      349         ledamöter,

personer    från   de      olika      partierna.  

Partierna    får     platser    i       riksdagen

efter hur         många      röster     partierna    får

i     valet.

Det      parti      som   får       flest       röster    i      valet

har  också      flest       personer    i     riksdagen.

Sveriges     riksdag      ligger   i   Stockholm.
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Demokrati    i        riksdagen

Det parti som får flest röster i 
valet bildar regering. 
Ibland kan flera partier 
tillsammans bilda regering. 

Riksdagens ledamöter röstar 
sedan om vem som ska bli 
Sveriges statsminister. 

Det är oftast partiledaren i det 
parti som har fått flest röster 
i valet som blir landets 
statsminister. 

Det        parti    som   får    flest    röster   i   valet

  bildar      regering

  Ibland   kan      flera     partier    tillsammans

    bilda      regering.

Riksdagens ledamöter röstar sedan om

vem som ska bli Sveriges statsminister. 

Det    är        oftast     partiledaren   i   det   parti

som   har       fått     flest   röster   i    valet

som         blir        landets    statsminister.

Vilka     partier    finns     idag    i

riksdagen?
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Demokrati    i      riksdagen

Vad gör regeringen?

Statsministern bestämmer vilka 
personer som ska få vara med i 
regeringen.

De som är med i regeringen 
kallas ministrar. 
Varje minister får ta hand om 
ett särskilt område. 
Det kan till exempel vara skolor, 
jobb eller pengar. 

En del saker kan regeringen 
bestämma. En del förslag måste 
riksdagen bestämma om. 
Ett förslag från regeringen 
kallas proposition.

Statsministern        bestämmer    vilka       personer

som          ska        få     vara med    i        regeringen.

       De      som     är med    i       regeringen    kallas    ministrar.

   Varje       minister   får      ta hand om

ett       särskilt       område.

Det   kan   till             exempel    vara     skolor,

    jobb      eller         pengar.

   En del     saker    kan     regeringen     bestämma

   En del     förslag     måste     riksdagen      bestämma    om. 

   Ett     förslag     från     regeringen    kallas     proposition.
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Demokrati    i      riksdagen

När ledamöter i riksdagen 
skriver förslag kallas det en 
motion. 

    När        ledarmöter      i     riksdagen     skriver    förslag

till       riksdagen,    kallas   det   en   motion 

Vilka       partier   är med     i    regeringen     idag? 

Vem      är       statsminister? 

   Vilka    andra    politiker     känner          du       till?
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Demokrati    i      riksdagen

Vem får rösta?

Du får rösta till riksdagen 
om du senast på valdagen 
fyller 18 år och om du är 
svensk medborgare.

Vad kan du rösta på?

Du kan rösta på ett parti. 
Du kan också rösta på 
en person.
Det kallas att personrösta.

Om du vill rösta 
på en särskild person
ska du sätta ett kryss på 
valsedeln vid personens namn.

    Du        får       rösta     till     riksdagen        om      du    senast

på          valdagen         fyller        18             år    och   om du

är          svensk          medborgare.

    Du   kan   rösta    på    ett      parti

Du       kan     också            rösta    på   en         person

Det       kallas   att        personrösta.

   Om    du           vill          rösta      på    en    särskild    person

ska   du      skriva        ett         kryss     på       valsedeln

vid personens       namn.
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4
  Om             val         till         regionen

I   denna      träff      ska          ni       prata       om

vad      regionen      är    och   vad    regionen   gör.
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Vad är en region?

Det finns cirka 20 regioner 
i Sverige. 
Regeringen bestämmer hur 
Sverige ska vara delat i 
regioner. 

Alla som bor i regionen
betalar skatt, regionskatt. 
Regeringen ger också pengar 
till regionen. 
Tillsammans betalar dessa 
pengar för det som regionen 
gör. 

Demokrati     i       regionen

Det    finns           cirka      20         regioner      i

Sverige.      Regeringen       bestämmer      hur

Sverige      ska         vara     delat     i     regioner.

   Alla      som          bor     i  en      region

betalar       skatt,         regionskatt.

Regeringen           ger     också        pengar    till      regionen.

Tillsammans      betalar    dessa     pengar

för   det   som            regionen         gör.
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Demokrati     i   regionen

Regionens viktigaste uppgift är 
att sköta vården, både 
hälsovård, sjukvård och 
tandvård. 

Regionen ansvarar också för den 
lokala trafiken med buss, tåg, 
spårvagn och tunnelbana. 

Regionen bestämmer om 
sjukvården där du bor.

   Regionens     viktigaste        uppgift

är   att         sköta      vården

både      hälsovård,    sjukvård    och        tandvård. 

Regionen            ansvarar      också      för

den       lokala     trafiken       med      buss,      tåg,

 spårvagn      och         tunnelbana.

Vad heter    din                 region?
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Demokrati      i      regionen

På samma sätt som det är viktigt 
att de som bor i en kommun får 
bestämma om den kommunen, 
ska folket som bor i en region 
få bestämma om den regionen.

Regionfullmäktige är 
regionens riksdag. 
Det är regionfullmäktige som 
bestämmer i en region. 

På   samma     sätt    som   det   är        viktigt

att       de       som      bor         i    en       kommun

får     bestämma     om    den     kommunen

ska         folk      som          bor         i     en          region

få        bestämma    om    den   regionen.

Regionfullmäktige    är         regionens        riksdag.

Det   är       regionfullmäktige

som        bestämmer   i   en     region.
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Demokrati      i      regionen

De som bor i regionen väljer de 
som ska vara med i fullmäktige. 
Det är val vart fjärde år. 
Valet är samma dag som vi 
väljer till kommun och till 
riksdag. 

Regionfullmäktige bestämmer 
hur regionen ska använda 
pengarna. 
De bestämmer till exempel om 
det behövs ett nytt sjukhus, eller 
hur mycket en bussbiljett ska 
kosta.

   De      som          bor     i         landstinget       väljer

    de      som ska vara     med  i     fullmäktige.

Det är       val    vart fjärde              år.

Valet      är   samma      dag     som  vi     väljer

till   kommun  och  till  riksdag.

   Regionfullmäktige          bestämmer

hur    regionen    ska    använda    pengarna.

De     bestämmer     till exempel      om det behövs  ett   nytt

sjukhus,    eller hur mycket  en    bussbiljett       ska    kosta.
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Demokrati      i      regionen

Regionfullmäktige väljer en 
styrelse som leder regionens 
arbete. Styrelsen är regionens 
regering.

I styrelsen finns det parti eller 
de partier som fått flest röster 
i valet.

      Regionfullmäktige         väljer     en        styrelse

som          leder         regionens       arbete.

    Styrelsen      är      regionens       regering.

   I      styrelsen      finns   det       parti    eller              de      partier

    som      fått       flest     röster     i       valet.
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Demokrati      i      regionen

Vem får rösta i val till 
regionfullmäktige? 

Du får rösta till 
regionfullmäktige 
om du är 18 år, är folkbokförd
i regionen, och är svensk 
medborgare eller är medborgare 
i ett EU-land, Norge eller Island.

Om du är medborgare i ett 
annat land ska du ha varit 
folkbokförd i Sverige i minst tre 
år före valdagen för att få rösta. 

Valmyndigheten har mer 
information om vem som 
får rösta.

Du         får        rösta      till     regionfullmäktige

om              du     är        18            år,      är         folkbokförd     i

     regionen,   och   är               svensk          medborgare

   eller    är       medborgare   i   ett      EU-land

     Norge     eller     Island.

   Om            du       är       medborgare   i     ett annat     land

     ska              du      ha    varit        folkbokförd    i        Sverige   i

minst      tre        år              före        valdagen            för att få

     rösta.
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Vad kan du rösta på?

Du kan rösta på ett parti.
Du kan också rösta på en person. 
Det kallas att personrösta.

Om du vill rösta på en särskild 
person ska du sätta ett kryss på 
valsedeln vid personens namn.

 Du  kan       rösta     på    ett       parti.

Du  kan     också      rösta     på    en    person.

Det  kallas   att      personrösta.

   Om       du      vill         rösta       på   en         särskild

person          ska      du         skriva       ett        kryss    på

valsedeln     vid       personens     namn.

Vilka    frågor    som     landstinget    ansvarar    för är    viktiga     för       dig?

Demokrati      i      regionen
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5
  Om             val         till        kommunen

I   denna      träff      ska          ni       prata       om

vad        kommunen    är och   vad       kommunen     gör.
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Demokrati      i      kommunen

Vad är en kommun? 

Alla som bor i Sverige 
bor i en kommun. 
Det finns 290 kommuner i 
Sverige. Alla platser, skogar,
sjöar och mark ligger i en 
kommun.

   Alla    som      bor      i     Sverige

    bor         i      en     kommun

Det   finns       290     kommuner    i      Sverige.

    Alla    platser,  skogar,   sjöar   och    mark

ligger       i      en   kommun.
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är    Bjursholm  i   norra   Sverige.

Där       bor     mindre än   2 500    människor.

Demokrati      i      kommunen

Den största kommunen är 
Stockholm. Där bor nästan 
en miljon människor. 
Den minsta kommunen 
är Bjurholm i norra Sverige.
Där bor mindre än 2 500 
människor. Men till ytan är 
Bjurholm mycket större än 
Stockholm.

Det spelar ingen roll om 
kommunen är stor eller liten. 
Alla kommuner fungerar på 
samma sätt.

Men    till        ytan     är     Bjursholm

mycket      större än     Stockholm.

Det       spelar ingen roll

om      kommunen    är        stor       eller      liten.

Alla           kommuner     fungerar     på     samma     sätt.

Den    största       kommunen   är   Stockholm.

Där      bor       nästan   en   miljon   människor.

Den    minsta        kommunen
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Demokrati      i      kommunen

Din kommun har ansvar för 
skolor, förskolor, vård och stöd 
till äldre och till personer med 
funktionsnedsättning. 

Kommunen bestämmer om 
sopor, vatten, om var hus får 
byggas och om miljövård. 
Kommunen bestämmer också 
om kultur och fritid där du bor. 

Vad en kommun ska göra och 
får göra står i olika lagar. 
Riksdagen bestämmer lagarna 
som kommunerna ska följa. 

   Din      kommun     har     ansvar        för        skolor,

förskolor,     vård        och       stöd      till       äldre

och till  personer    med       funktionsnedsättning.

Kommunen     bestämmer    om      sopor,        vatten,

om       var            hus          får          byggas     och     om

miljövård.       Kommunen     bestämmer    också    om    kultur

och      fritid        där      du           bor.

Vad   en      kommun      ska           göra    och      får            göra

står   i      olika       lagar.   Riksdagen     bestämmer  lagarna som

kommunerna       ska           följa. 

Hur      stor        är         din

kommun?
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Demokrati      i      kommunen

Sverige är ett stort land 
och olika delar av landet 
ser olika ut. Det är bra om 
människor som bor på en plats 
också får bestämma hur saker 
ska skötas där. 

Därför väljer de som bor i en 
kommun politiker till 
kommunfullmäktige, 
kommunens riksdag. 

Sverige       är   ett     stort      land

och      olika       delar   av   landet     ser        olika  ut.

Det   är         bra      om       människor

som          bor        på   en         plats    också       får        bestämma

hur       samhället        ska         skötas         där.

Därför      väljer            de    som          bor      i   en        kommun

 politiker    till      kommunfullmäktige,

kommunens       riksdag. 
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Demokrati      i      kommunen

Kommunfullmäktige väljer 
sedan en kommunstyrelse 
som leder kommunens arbete. 
Kommunstyrelsen är 
kommunens regering. 

Alla som bor i en kommun 
betalar skatt, kommunalskatt. 
Skatten betalar för det som 
kommunen gör.

Kommunfullmäktige     väljer       sedan

en     kommunstyrelse     som    leder      kommunens    arbete.

Kommunstyrelsen     är    kommunens      regering.

  Alla     som          bor       i   en        kommun

betalar skatt,         kommunalskatt.

Skatten    betalar    för    det    som       kommunen      gör.

  Vilket       parti      är      störst          i          din        kommun?
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Demokrati      i      kommunen

Vem får rösta i valet till 
kommunfullmäktige? 

Du får rösta till 
kommunfullmäktige 
om du är 18 år, folkbokförd i 
kommunen, är svensk 
medborgare eller om du är 
medborgare i ett EU-land, i 
Island eller Norge. 

Om du är medborgare i ett annat 
land ska du ha varit folkbokförd i 
Sverige 
i minst tre år före valdagen 
för att få rösta. 

Valmyndigheten har mer 
information om vem som får 
rösta.

     Du      får       rösta    till        kommunfullmäktige

om         du        är          18           år,

   folkbokförd     i        kommunen,   är        svensk      medborgare

  eller     om   du   är         medborgare

i ett            EU-land,        i Island    eller    Norge.

  Om        du   är        medborgare   i   ett       annat     land    ska

du   har   varit          folkbokförd    i        Sverige    i   minst     tre

       år             före          valdagen        för   att      få            rösta.
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Demokrati      i      kommunen

Vad kan du rösta på?

Du kan rösta på ett parti.
Du kan också rösta på en person. 
Det kallas att personrösta.

Om du vill rösta på en särskild
person ska du sätta ett kryss på 
valsedeln vid personens namn.

Du kan        rösta     på   ett       parti.

Du  kan     också       rösta   på   en     person.

Det kallas    att    personrösta.

Om      du        vill           rösta    på   en         särskild

person        ska    du           skriva    ett          kryss    på

valsedeln      vid     personens     namn.

Vilka      frågor      som     kommunen     ansvarar    för   är   viktiga    för        dig?
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Demokrati      i      kommunen

Vad tycker folket?

Det är viktigt att politiker i
kommunen vet vad folket
tycker. Då kan de fatta bra
beslut. Det är också viktigt att
folket vet vad politikerna och
deras partier tycker för att
kunna rösta i valet.

Du kan säga till politikerna
i ett brev eller en e-post
vad du tycker behöver bli bättre
i kommunen.

Det  är      viktigt     att    politiker    i       kommunen

vet   vad      folket     tycker.

Då  kan    de           bestämma   bra        beslut.

Det  är också   viktigt   att   folket     vet

vad  politikerna   och    deras    partier    tycker

för att kunna       rösta    i       valet.

    Du     kan     säga     till        politikerna

i ett   brev     eller en   e-post

vad    du      tycker    behöver    bli         bättre    i        kommunen.
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Demokrati      i      kommunen

Du kan lämna ett 
medborgarförslag. 
Medborgarförslag är ett förslag 
om något du vill förändra i 
kommunen. 

På kommunens webb ska finnas 
information om hur du lämnar 
ett medborgarförslag.

Det är viktigt att du säger 
vad du tycker.

Du kan      lämna    ett      medborgarförslag. 

Medborgarförslag    är    ett          förslag      om

något         du         vill         förändra   i         kommunen. 

På     kommunens  webb         ska        finnas      information  om

hur          du           lämnar    ett      medborgarförslag.

Det är       viktigt       att          du     säger

vad         du        tycker. 

Finns det något du vill ändra på i din kommun?
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6
  Om             val         till       Europaparlamentet

I   denna    träff     ska          ni       lära         er     mer      om

    EU     och    Europaparlamentet.
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Demokrati      i      Europa

Vad är EU?
 
Den Europeiska Unionen kallas 
ofta bara EU. EU bildades år 
1993. 

27 länder i Europa är med i EU 
idag. Sverige är ett av 
medlemsländerna. Vi blev 
medlem i EU år 1995. 

I EU samarbetar länderna om 
miljöfrågor, om jordbrukspolitik 
och om handel mellan länder.

Den       Europeiska Unionen   kallas     ofta   bara       EU.

EU       bildades            år    1993.

27       länder   i    Europa     är med i    EU        idag.

Sverige   är   ett   av    medlemsländerna

I EU          samarbetar      länderna   om     miljöfrågor 

  Vi    blev      medlem   i     EU          år 1995.

om      jordbrukspolitik   och   om      handel    mellan    länder.

28          länder        är      medlemmar   i        EU    år     2021. 

De      länderna  är       röda    på       kartan.

27 länder är medlemmar i EU 
år 2021. De länderna är röda 
på kartan.
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Demokrati      i      Europa

Människor och företag kan 
flytta till ett annat land inom 
EU utan särskilt tillstånd. 
Det kallas fri rörlighet. 

EU kan också skicka militärer 
till länder som är i kris. 
En del av länderna i EU 
har samma pengar, euro. 
Vi i Sverige har valt 
att ha kvar svenska kronor. 

Människor     och    företag       kan         flytta

till  ett annat       land         inom      EU

utan    särskilt      tillstånd.

Det  kallas    för      fri             rörlighet.

EU          kan      också          skicka      militärer

till      länder    som    är   i          kris.

En del      av  länderna   i       EU       har     samma      pengar,

euro.           Vi       i     Sverige      har      valt

att   ha   kvar         svenska kronor.
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Demokrati      i      Europa

Vem bestämmer i EU? 
EU har ett parlament och en 
kommission. Vi kan kalla 
EU-kommisionen för EUs 
regering. 

Europaparlamentet är som 
EUs riksdag. EU har också 
en president och en 
utrikesminister.

EU    har   ett            parlament    och   en          kommission

    Vi          kan         kalla      EU-kommissionen  för     EUs

regering.

Europaparlamentet        är   som        EUs          riksdag

  EU       har  också  en           president

och  en         utrikesminister.

I     EU -kommissionen   finns en   person

från      varje        land    som   är       medlem

i      EU.
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Demokrati      i      Europa

EU-kommissionen 

I kommissionen finns en person 
från varje land som är medlem i 
EU. Sveriges regering 
bestämmer vem som ska vara 
med i kommissionen från vårt 
land. Den personen kallas 
kommissionär. 

Ordförande i kommissionen 
kallas för EUs president.
 
EU-kommissionens arbete är 
att ta fram förslag till nya lagar 
för EU. Den ska också hålla koll 
på EU´s pengar.

I     kommissionen     finns      en   person   från   varje      land

som är medlem  i     EU.        Sveriges     regering     bestämmer

vem   som får vara med    i         EU-kommissionen  från   vårt

land.      Den   personen   kallas     kommissionär.

Orförande   i        kommissionen            kallas   för      EUs

president.

EU-kommissionens              arbete   är   att  ta    fram

förslag   till         nya        lagar   för        EU

Den   ska       också        bestämma    om         EU´s      pengar.
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Demokrati      i      Europa

EU-parlamentet
 
Medborgare i EU-länderna 
väljer de politiker  som ska vara 
med i Europaparlamentet. 
Europaparlamentet beslutar 
om lagar och frågor för alla 
EU-länderna. 

Europaparlamentet måste 
också godkänna de länder som 
vill bli nya medlemmar i EU.
 
Europaparlamentet har stor 
makt. Parlamentet kan stoppa 
förslag om lagar och nya regler 
från EU-kommissionen. 
Parlamentet ska också 
kontrollera EU-kommissionens 
arbete.

Medborgare   i       EU-länderna          väljer     de        politiker

 som ska       vara med    i         Europaparlamentet. 

Europaparlamentet      beslutar    om       lagar    och    frågor 

för       alla         EU-länder.

Europaparlamentet     måste    också     godkänna    de 

länder   som         vill        bli              nya        medlemmar   i

EU.

Europaparlamenetet   har    stor       makt.      Parlamentet

kan          stoppa      förslag   om       lagar    och      regler

från     EU-kommissionen.       Parlamentet   ska   också

kontrollera       EU-kommissionens    arbete.
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Demokrati      i      Europa

Vart femte år är det val till 
Europaparlamentet. 
Valet brukar vara i slutet av 
månaden maj eller i början av 
månaden juni. 

Medborgarna i de olika länderna i 
EU, väljer då personer som ska 
vara med i Europaparlamentet. 
751 personer ska sitta i 
Europaparlamentet. 
Sverige får välja ungefär 20 
personer.

Vart       femte           år         är   det           va           til

Europaparlamentet.       Valet     brukar     vara   i      slutet av 

    maj       eller    i      början   av      juni.

Medborgarna   i   de   olika      länderna  i    EU, 

väljer     då     personer    som   ska   vara   med     i 

Europaparlamentet. 

    751        personer   ska   vara   med     i    Europaparlamentet. 

Sverige      får      välja      ungefär        20        personer.

Vilka    frågor    tycker         du     är      viktiga    för         EU?
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Demokrati      i      Europa

Vem får rösta i valet till 
Europaparlamentet? 

För att få rösta i valet till 
Europaparlamentet ska du 
vara svensk medborgare. 
Du ska ha fyllt 18 år. 

Om du inte är svensk 
medborgare kan du också få 
rösta. Då måste du anmäla till 
länsstyrelsen att du vill rösta. 
Du måste anmäla detta 
minst en månad före valdagen.

För att      få          rösta    i        valet        till

Europaparlamentet    ska       du    vara        svensk

medborgare.        Du        måste   ha   fyllt       18            år.

Om            du            inte    är     svensk       medborgare

kan               du    också        få           rösta.

Då     måste          du        anmäla   till      länsstyrelsen

att      du            vill        rösta

Du          måste     anmäla      detta    minst       en månad    före

valdagen.
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Demokrati      i      Europa

Vad kan du rösta på?

Du kan rösta på ett parti.
Du kan också rösta på en person.
Det kallas att personrösta.

Om du vill rösta på en särskild 
person ska du sätta ett kryss på 
valsedeln vid personens namn.

Du kan rösta på ett parti.

Du kan rösta på ett parti.

Du kan rösta på ett parti.

Du kan rösta på ett parti.

Du kan rösta på ett parti.

Du kan rösta på ett parti.

Du kan rösta på ett parti.

Kommer      någon   EU-parlamentariker     från           din       stad?
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7
  Om             Mitt val

             tillsammans    gjort   och     hur   du    tycker   det 

        Denna          sista    träff       handlar  om  vad    ni 

    är     att      vara med    i    en          studiecirkel. 
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Att våga säga vad du 
tycker 

Du måste välja många gånger i 
ditt liv. Det kan vara val 
som handlar om hur din vardag 
ska fungera på bästa sätt. 
Det kan vara val som handlar 
om små saker eller om mycket 
stora saker. 

För att kunna välja måste det 
finnas tydlig information om vad 
du kan välja emellan och hur du 
ska göra när du ska välja.

Du          måste      välja     många     gånger  i      ditt          liv.

Det  kan    vara       val        om         hur   din      vardag    ska

fungera   på    bästa           sätt.

Dey    kan   vara            val      som     handlar     om        små

saker        eller    om        mycket     stora      saker.

För att   kunna       välja      måste    det    finnas      tydlig 

information      om     vad   du   kan         välja      emellan   och 

hur   du   ska        göra    när    du   ska           välja.

Mitt val
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Det är viktigt att du talar om när 
den informationen inte finns. 

Det är också viktigt att du talar 
om för politiker i din kommun 
och andra som bestämmer 
om det är något som du tycker är 
fel eller som kan bli bättre. 

Din röst är lika viktig som alla 
andras röster. Vi är alla lika 
viktiga för att demokratin ska 
fungera.

Det  är   viktigt    att           du           talar     om

när    den      informationen  inte   finns.

Det  är  också     viktigt     att           du            talar   om

för  politiker    i        din        kommun

och  andra    personer   som     bestämmer

om     det    är          något       som       du       tycker   är        fel

eller  som   kan    bli     bättre.

Din        röst      är        lika   viktig   som  alla   andras

röster.        Vi        är        alla         lika   viktiga

för att   demokratin    ska      fungera.

Mitt val
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Mitt val

Vågar        du       säga          vad          du      tycker?

Vet             du          hur        du kan     påverka?

Vad               har          du         lärt           dig    i       studiecirkeln?

Vad              har   varit       bra    med   studiecirkeln?

Vad              har   varit   dåligt    med    studiecirkeln?
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Mitt val

Så här   tycker          jag        om           studiecirkeln.

Rita   en   ring       runt     det  som  stämmer   bäst.

Jätteroligt                        Ganska         roligt                                  Ganska   tråkigt                       Jättetråkigt


